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 רפה 9. סנכה

 םישמתשמה  דוגיא
 לטיגיד יבשחמב
 לכ 6 ף% כ

 ופפס לירפאב ופ ,ן"שת ןסינב ד"כ ,ישימח םוי
 59 8 ₪ ל ₪ 39%להח לפפ



 שמ

 0605 סנכ תינכות

 1990 לירפאב 19 ,ן"שת ןסינב ד" ,ישימח םוי
 ביבא-לת ,הכורעתה ינג

 םיסרגנוקה זכרמב המשרה 0
 שרה תבחר לע הגועו הפק

 (לוגעה םלואב) רקוב תאילמ 0
 לארשי 005 ר"וי - ןיבור יבצ
 65 םטזספס ר"וי ,81885 1 וחקטססא
 לארשי לטיגיד ל"כנמ - רזיו ליג
 הפוריא לטיגיד אישנ ,קוסז 08110 101
 ןמציורזערמ

 הקספה 0
 הרק היתש

 (ךשמה - לוגעה םלואב) רקוב תאילמ 0
 :תרוא תואצרה

 "תויוכיאו ויומכ לע"
 תירבע הטיסרבינוא ,ץיבוביל והיעשי 'פורפ

 ייז 6מ01םש 1 ססגת0!סקע [סז 5000555 18 6 1990'%"
 גו 6
 שק ןחוסתו4וו0ח8] מקום

100 
 הבנ'ג לטיגיד

 םיירהצ תקספה "0
 תורמשמב םייקתת (יפורט םלוא) םיירהצה תחורא
 .הכורעתב רויס םג הז ןמזב בלשל היהי ןתינש ךכ

 :הריחבל ןויד תוצובק 0
 ו םלוא

 "11 -1א-] קמ 1 066"
 דנלריא לטיגיד סמ 60

 "לארשיב 411-א-1* ם
 לטיגיד ,ןמלדא ירוא

 -םה "₪



 3םלוא
₪ 

 לטיגיד ,ךולב ינור
 "א תביבסל רז תרושקת דויצרושיק" ב

 טנ-ןל ,לגינא ינב

 4םלוא
 "6485 ילכ תריחב" ב

 ל"הצ ,לדנמ ויז ר"סר

 "50/16 16ט6וסק 61 ב
 מטוזסתתוסמ(5 [סז 116 90/8"
 לטיגיד ,גרבנייפ ןוד

 5 םלוא

 הנומת דוביעב הדובע תונחת ישומיש" ב

 "][868] 1 תו6-ו
 ןוחטבה דרשמ ,למיוב באז

 חותינו תוטלקהל הדובע תונחתב םישומיש" ם
 "תורזובמ תוכרעמ רובע
 אתלא ,לייא השמו סאיטא השמ

 חורה תורהנמ זכרמ לש בושחימה ךרעמ" 'ם
 "תיריואה הישעתב
 תיריוא הישעת ,יסור לאפר

 6 םלוא
 "םישדח םירצומ לע הזירכמ לטיגיד" ם

 לטיגיד ,לג יאחויו זג ינד ,ןיקלא םולש
 "האלהו 1/5 5.2 :עדימ תחטבא"
 לטיגיד ,ןיקלא םולש

 הכורעתב רווס

 :הריחבל ןויד תוצובק
 1 םלוא
 "ךיזגת5900ו0ם 100092" כ

 ב"הרא לטיגיד ,[כג080065 0%

 "ה קק!וס91וסת5 [חו6ק18ו00ה 4101606" ב
 ב"הרא לטיגיד ,800 5

 3םלוא
 *תואיצמו םולח - רוזיבו תוירושיק" ם

 דגא ,ילק טחנפו לגס-יולה היממוה
 "תוינגורטה תוימוקמ תותשה תוחתפתה" ב

 ןוחטבה דרשמ ,תשק ןורי

0 

100 

0 

 4םלוא
 ;"\וופטסשופפ וה 16 כופו] בם

 תשוזסתמו6ה| 0251/10
 תפרצ לטיגיד ,1סחו 6

 וס י ךסס!אוו ום כ6ופסא" בם

 *116סזסוא [ תג פטקקסה ות 0ות60ו" כ
 ב"הרא לטיגיד ,0086:/1] ( 05

 5 םלוא
 טיסב לש יטקט לוגרת ןקתמ - ט"תמ" ב

 "םיה ליח הכרדה
 ל"הצ ,לקרמ המלש ל"אס

 "451. תחת 63 דו ימושיי" ם
 ת"במ ,רלזייג היראו רביט דוד

 6 םלוא
 תארקל לארשיב תרושקתה ףנע תוכרעה" ם

 "1992 תנש
 םיריכב םילהנמ םורופ תופתתשהב ןויד
 .תרושקתה דרשממ

 "]הוטקזג!ותפק [86 םחו6קת6" ב
 לטיגוד ,טייהנומ יתמ

 הכורעתב רויס

 לק דוביכ
 אשדה תבחר לע

 :הריחבל ןויד תוצובק
 1 םלוא
 "67/7 וה 6 כוקוג| שמטוזסתתוסת(" ב
 תפרצ לטיגיד ,1סמו 6

 "שואזא-ה םלועב תומגמו םינוויכ" ם
 ןליא-רב תטיסרבינוא ,קנרפ לאירא ריד

 1םלוא
 "א / 68 לע 1? תכרעמ םושייי ב

 ריואה ליח שיא
 "ריואה ליחב םינומיא ןונכיתל תכרעמ" ב

 ריואה ליח שיא



 הביבס םישרת
 4םלוא
 "]ה(6קזגווסמ [זגתוסאסזא ם

 ו
 הינמרג לטיגיד ,1056קת

 "ל"הצב ם"ביתה ךרעמ םושיי" ב

 ל"הצ ,דירפ יבא ן"סר

 א

 ו

 5 םלוא
 "סוכ]-ה םוחתב לטיגיד לש בלושמה ןורתפה" ם

 לטיגוד ,יול יבג
 "יקסע ףונממ 0ז" ם

 לטיגיד ,יקסבורס יטומ

 6 םלוא

"0116908 160002 66106 

 תפרצ לטיגיד .,//061 תז

 "8816 56908" כ
 לטיגיד ,ןקלא םולש

 הכורעתב רויס

 (יפורט םלואב) ברע תחורא 0

 "ביבא עפומ" התינכתב ץיבר תידוהי

 .(לוגעה םלואב)

 ןורחאה עגרה לש םייוניש ונכתיי א

 8605 תלהנה ירבח
 תיריוא הישעת - ןיבור יבצ
 לארשי תסנב - לשיפ קירא
 לארשי תרטשמ - רלט ושמש
 תונרג רגימ - ייב םחנ
 לטיגיד - ןרוק יקחצי

 לארשי 08005 תריכזמ - ימרכ תנע
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 לארשי 5


